
Male minimaalprobleemid uues raamatus

Eelmise aasta detsembris (2006) ilmus küllalt eriliste probleemidega probleemmaleraamat, nimelt
Rolf Uppströmi “Nordiska minimalproblem”. Kunagi varem ei ole keegi koostanud sellist
kogumikku, olgugi et autor väidab et just põhjamaades on minimaalprobleem juba küllalt kaua
olnud populaarsem kui mujal. Raamatus on 222 probleemi ja autorite hulgas on põhjamaalaseid 56,
teisi on võrdluseks esitatud 10.
Alguses võib tunduda et minimaalprobleem on eriline ja mitte eriti huvitav, aga kui endale aega
anda ja mõttega tutvuda, võib probleemitüüp tõesti meeldima hakata. Miniatuur on üks
maleprobleem kus ei ole rohkem kui seitse malendit malelaual. Minimaal aga ainult nõuab, et
valgeid malendeid ei ole rohkem kui kaks. Vaadeldes ideesid saab siis küsida, et milliseid nendest
on võimalik minimaalidena esitada. Toome näite.
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Matt kolme käiguga

Lahendus 1.Kf6? Rg4! 1.Kf8? g4! 1.Oe8! Rg4/g4 2.Kf8/Kf6 3.Og7#

See on täitsa “normaalne” kolmekäiguline matiülesanne, samaaegselt aga väga ilus miniatuur eriti
selge ideega. Sellest tegi Rolf Uppström minimaali.
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Lahendus 1.Ke5? Rf3! 1.Ke7? f3! 1.Lg7! Rf3/f3 2 Ke7/Ke5 3 Lf6# 1...Of7~ 2.Le7#

Kui allakirjutanu nägi kahte musta oda valgetel väljadel, mis ju ei ole kõige ilusam, siis tegi ta
pingutuse et ühte nendest eemaldada. Esile kerkis veel üks probleem mis nüüd ka eelmainitud
kogumikus esineb.
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Probleemmaletajate tutvustamiseks tuleb veel öelda et Jan Knöppel (1918-1995) oli omal ajal väga
edukas probleemmaletaja ja rootsi probleemmale meeskonna kapten rahvusvahelistel üritustel. Rolf
Uppström on praeguse Rootsi Probleemmaleklubi esimees.
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Island on põhjamaade riik kus palju malet mängitakse

Islandi televisioonis näidati enne jõule partiid Arnar Gunnarson - Bragi Thorfinsson. Kui valge oli
kahinud oma vankri väljal c6 ja peale seda mänginud 37.Rf5 läks must lõksu ja kaotas.

Siin ei ole tegelikult midagi imelikku. Eriti kui kiiresti tuleb mängida juhtub igasuguseid äpardusi.
Üllatav oli aga et Robert Fischer, keda meie hiljuti oleme Eesti Päevalehe Malenurgas tutvustanud,
ja kes praegu Islandil elab, tema helistas kohe programmi juhile ja seletas et seisus milles must
kaotas on väga ilus võimalus võita! Nimelt tuleb mängida 37...V:g2+! 38.Kh1 (38.K:g2 ei käi kuna
38...Vg4++ 39.Kh2 Lg2#) 38...Vh4!! 39.Lf7+ Vg7+ (must kaitseb ja annab samaaegselt tuld!) 40.f3
V:h3#. Pikemalt kirjutas sellest Islandi ajakirjanik Karl Thoroddsen.
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